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SOM ORDFÖRANDE I  Brösarps Alpina Skidklubb är Fabian Rimfors i startgroparna för en stundande skidsäsong med en förlängd backe.   FOTO: ÅSA BORGLIN

Större utbud för bybor
 
 SIDAN 6

Simrishamnare om framtiden
 SIDAN 8

Dags att byta till vinterdäck
 SIDAN 2

I vinter blir 
åken längre

SIDAN 4

VÅR MARKNAD PÅGÅR STÄNDIGT!
VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ MÄKLARGÅRDEN

– DÄR SERVICE OCH OMTANKE ÄR EN DEL AV VÅR PROFIL!

Simrishamn   |  Tel 0414-102 40
Tomelilla  |  Tel 0417-122 11

www.maklargarden.se
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St: Olof  -  0414-60168
Vi har Post, Schenker, Svenska Spel

Öppet: mån-fre ����, lörd-sön ����
 

10% RABATT PÅ ETT KÖP.
Gäller ej tobak, spel och lotter.
                                       Gäller torsdag 28/11 2013.�

Välkommen till
vår kundkväll

Torsdag 28/11 kl 18-21
Det blir mingel med provsmakningar,
tävlingar och många fina erbjdanden.

MISSA INTE DETTA!
Välkomna!
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KATTENS DAG
Lördag-Söndag

EXTRAPRIS
 på kattfoder&
 katttillbehör

Vi har foder & tillbehör
till era djur

Ett av Sveriges största sortiment

Jonebergsvägen 1, Simrishamn
Telefon 0414-120 11

    Öppet:
Mån-fre 10.00-18.00   lörd 9.30-13.00
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Vill du berätta  om något 
som händer i Tomelilla och 
Simrishamn med omnejd? 
Mejla till redaktion.simris-
hamn@lokaltidningen.se. 
Vi förbehåller oss rätten att 
korta i materialet och kan 
inte garantera alla får plats i 
tidningen.

PÅ GÅNG PÅ GÅNG 
I VECKANI VECKAN

FÅREN SKÖTER  ovetandes om skidbacken genom att hålla 
ner gräs och ljung med sitt betande.

FABIAN RIMFORS  är uppvuxen vid skidbacken Ornahög som 
ligger på hans fars mark. 

ÅRETS    skidsäsong blir  den 
tredje sedan Ornahögs ny-
start 2011. 

FABIAN RIMFORS MÄTTE  backen med en stor passare för att veta hur mycket rep det behövs till en längre lift.   FOTO: ÅSA BORGLIN

BRÖSARP.  20 meter läng-
re skidbacke? Jodå, det 
gör världens skillnad, för 
de yngsta åkarna. Det 
ger dem dubbelt så lång 
utförssträcka än förut 
eftersom det samtidigt blir 
lättare att åka liften.

Hur förlänger man en skid-
backe? I fallet Ornahög 
handlar det om att nedre 
delen av backen har utökats 
genom att man har huggit 
ner några alar och tagit bort 
nyponbuskar och sly.

Nästa åtgärd blir att för-
länga repliften till 120 
meter.

− Jag tippar på att de små 
treåringarna kommer att 
orka följa med liften en 
längre sträcka än förut efter-
som backen utökats med en 
fl ack del, säger Fabian Rim-

fors, ordförande i Brösarps 
Alpina Skidklubb.

Ta fram skidpark
Förhoppningen är att back-
en i framtiden även kom-
mer att locka äldre åkare i 
större utsträckning. Ett steg 
i den riktningen kommer 
ett 30-tal förstaårsstudenter 
från landskapsarkitektpro-
grammet vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet i Alnarp 
att bidra med. På initiativ 
av deras lärare anländer de 

till backen i dag onsdag och 
fram till och med fredag 
kommer en del av dem att 
arbeta med att ta fram ett 
förslag på en skidpark.

Befi ntlig natur
En skidpark motsvarar en 
skatepark och erbjuder oli-
ka hopp och stänger att åka 
längs med.

− Det hänger lite på om 
det går att göra något vet-
tigt av de naturliga element 
som redan fi nns längs andra 

sidan liften, såsom stub-
bar och stenar, eftersom det 
inte fi nns pengar till materi-
al, säger Fabian Rimfors. 

Fåren håller ordning
En grupp av studenterna 
kommer att få ägna sig åt 
att barka av stockar som de 
sedan kommer att bygga 
bänkar av, några andra ska 
röja sly, få bort rötter och 
jämna mullvadshögar.

I övrigt är det en skock får 
som håller backen i trim. 
De håller ner nivån på grä-
set och betar av gran- och 
alskott.

− Framför allt ser de till att 
ljungen inte tar över som 
markvegetation, säger han.

Fabian Rimfors berättar att 
det även fi nns idéer kring en 
ambulerande skidtävling, 
en Österlen Cup för både 

barn och vuxna, om väd-
ret tillåter. Den skulle i så 
fall kunna innefatta Åkarps 
backe utanför Sankt Olof 
och backar vid Sjöbo och på 
Bornholm.

− Det hade varit ett kul sätt 
att stimulera intresset för 
sporten.     

Han har märkt att det upp-
skattas när klubben tar fram 
käppar och sätter i skidback-
en Ornahög .

− Det verkar som att 
många 50-åringar bär på 
en slalomdröm och att käp-
parna ger de en kick och ”på 
riktigt”- känsla, säger Fabian 
Rimfors.  

Skidbacken har blivit längre
”Jag tippar på att de små 
treåringarna kommer att 
orka följa med liften en 
längre sträcka än förut.” 

ÅSA BORGLIN
redaktion.tomelilla@lokaltidningen.se

Countrymusik 
på Grand
KONSERT.  Countrymusik 
på Grand i Simrishamn blir 
det på lördag 30 november. 
Gruppen Glimra är tillbaka 
och består av två sångerskor 
från gotländska Ainbusk 
Singers, Bittis Jakobsson och 
Annelie Roswall samt Anni-
ka Fehling. Kvällen på Tea-
terbiografen inleds med Lol-
lokören från Löderup klock-
an 17.

Folklustspel i 
Ramsåsastallet
TEATER.  På fredag 29 
november är det eftermid-
dagspremiär för folklust-
spelet ”Nu bler de brott” i 
Ramsåsastallet i Tomelilla. 
Föreningen Ramslif bjuder 
på en pjäs som utspelar sig 
under 30-talets tuffa eko-
nomiska tider och banken i 
Tomelilla utsätts för rånför-
sök. Föreställningen kom-
mer att spelas fredagar och 
lördagar fram till och med 
fredag 20 december. 

Minibio på 
Kulturhuset
BARN.  Tisdag 3 december 
bjuds det på minibio för 
barn från tre år och uppåt 
på Kulturhuset i Tomelilla. 
Föreställningen ges vid tre 
tillfällen under förmiddagen 
fram till och med klockan 13 
och varar i 30 minuter.

Julmarknad 
i Smedstorp
JULMARKNAD.  Lördag 30 
november hålls det julmark-
nad med grantändning i 
Smedstorp med start klock-
an 15. Det säljs hantverk och 
hembakat och utlovas vack-
er sång av glöggökarna och 
möjlighet att åka häst och 
vagn.

Vernissage på 
Thomas Wallner
KONST.  Lördag 30 novem-
ber är det vernissage för 
utställningen Den kritiska 
gränsen av Ella Tillema på 
Galleri Thomas Wallner i 
Simris. Ella Tillema är verk-
sam konstnär i Malmö och 
ställde ut på Liljevalchs i 
våras.


